
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
 
๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราช
สมบ ัติครบ ๕๐ ป ี  ในว ันท ี ่  ๙ ม ิถ ุนายน พ.ศ.  ๒๕๓๙ อ ันเป ็นมหามงคลกาลอ ันสำค ัญยิ่ ง  
เพื ่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในมหามงคลกาลนี้ สมควรมีการล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในกรณี
ความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้พ้นโทษไปแล้ว และผู้ถูกลงโทษทางวินัยของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งได้รับการลงโทษทางวินัยไปแล้ว และสมควรให้ผู ้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ  
อันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และบรรดาผู้ถูกดำเนินการ  
ทางวินัยในกรณีกระทำผิดวินัย ซึ่งผู ้บังคับบัญชาได้พิจารณาสั่งยุติเรื ่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่  
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้ น ๆ 
ต่อไปด้วย  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

๒.๑ ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู ้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อน  
หรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หรือซึ่งได้พ้นโทษไปโดยผลแห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ถือว่าผู้นั้น  
มิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ (มาตรา ๔ )  

๒.๒ ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวนัที่ 
๙ มิถ ุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ร ับโทษหรือรับทัณฑ์ทั ้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู ้นั ้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั ้น ๆ   
(มาตรา ๕ ) 

๒.๓ สำหรับบรรดาผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยก่อน  
หรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และบรรดาผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำผิดวินัยซึ่ง
ผู ้บังคับบัญชาได้พิจารณาสั่งยุติเรื ่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ผู ้นั้น  
ไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป (มาตรา ๖ ) 

๒.๔ การล้างมลทินตามพระราชบัญญัตินี ้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู ้ได้รับการล้างมลทิน  
ในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น (มาตรา ๗ ) 
  



๒ 
 

๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 
การล้างมลทินเป็นวิธีการเพื่อแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดเพื่อให้ผู้กระทำความผิด 

ที ่พ้นโทษแล้วสามารถกลับคืนสู ่ส ังคมได้โดยการล้างประวัต ิการถูกลงโทษหรือล้างไปซึ ่งมลทิน  
หรือผลร้ายอันเกิดจากคำพิพากษาให้ลงโทษทั้งปวงของผู้กระทำความผิดที่อาจมีผลต่อการดำเนินชีวิต
ต่อไปในอนาคต ภายหลังจากท่ีผู้นั้นได้รับโทษและพ้นโทษแล้ว เป็นการทำให้กลับคืนดีดังเดิมโดยให้ถือว่า
ผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษในความผิดนั้นมาก่อน เพื่อให้สามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยกระทำความผิดหรือเคยต้องโทษมาก่อน 

 
๔. กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
  ไม่มี 
 
๕. คำพิพากษาศาลฎีกา 
  ๕.๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๖๖๖๐/๒๕๓๙ ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
ได้มีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครอง  
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับมาตรา๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ล้างมลทิน 
ให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙  
และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้ถือว่าผู้นั ้นมิได้เคยถูกลงโทษ 
ในกรณีความผิดนั้น ๆ เมื่อคดีฟังได้ว่าจำเลยพ้นโทษในความผิดฐานลักทรัพย์ไปก่อนวันที่  ๙ มิถุนายน 
๒๕๓๙ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ จำเลยจึงได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติดังกล่าว
ดังกล่าว ซึ่งถือว่าจำเลยไม่เคยถูกลงโทษในความผิดนั้นมาก่อน จึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยได้ 
  ๕.๒ คำพิพากษาศาลฎ ีกาท ี ่  ๑๘๐๘/๒๕๔๐ ระหว ่างพ ิจารณาของศาลฎีกา  
ได้มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖ (๓) ประกาศใช้บังคับมีผลให้ 
จำเลยที่ ๑ ซึ่งได้รับพักการลงโทษเพื่อคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป  และต่อมา 
มีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครอง  
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ ประกาศใช้บังคับมีผลให้ล้างมลทินแก่จำเลยทั้งสอง 
ซึ่งได้พ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ  จึงเพิ่มโทษจำเลยทั้งสองตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๙๒, ๙๓ ไม่ได ้แม้จำเลยทั้งสองมิได้ฎีกาในปัญหานี้แต่ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ 
  ๕.๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๒๕๙๑/๒๕๔๐ การที ่เด็กหนีออกจากบ้านมาเป็น 
เด็กเร่ร่อนและขอทานอยู่โดยไม่ยอมกลับบ้านอีก ย่อมแสดงว่าเด็กได้หนีไปจากความปกครองดูแล  
ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลโดยเด็ดขาดแล้ว แม้มารดาเด็กยังติดตามหาอยู่ก็ตาม ก็ไม่ถือว่า 
เด็กยังอยู่ในความปกครองดูแลของมารดาในขณะนั้นแต่อย่างใด 
  ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลย การที ่จำเลยขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง  
เป็นการขอนอกเหนือจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยต้องกระทำโดยยื่นคำฟ้องฎีกา จะเพียงแต่  
ขอมาในคำแก้ฎีกาหาได้ไม่ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย 



๓ 
 

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้มี พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ใช้บังคับ ซึ่งมาตรา ๔ แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า"ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำ
ก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้
บังคับ หรือซึ่งได้พ้นโทษไปโดยผลแห่ง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.๒๕๓๙ โดยให้ถือว่าผู้
นั ้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ" ความผิดคดีก่อนจำเลยได้กระทำก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๓๙ และพ้นโทษไปแล้วตั้งแต่ก่อนพ.ศ.๒๕๓๗ ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้ 
การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิ่มโทษจำคุกจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อย แม้จำเลยไม่ฎีกาในปัญหานี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๙๕ 
วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา ๒๒๕ 
  ๕.๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๙๙/๒๕๔๐ แม้ว่าตามรายงานการสืบเสาะและพินิจ
จำเลยจะได้ความว่าก่อนกระทำความผิดคดีนี ้จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที ่สุดของศาลว่าจำเลย  
มีความผิดฐานฆ่าผู้อื ่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าให้จำคุก  ๑๓ ปี ๔ เดือนนับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๓๐ ก็ตามแต่จำเลยก็ได้รับโทษและพ้นโทษมาแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ จำเลยย่อมได้รับ
ประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติให้ถือว่าจำเลยมิได้เคยถูกลงโทษ 
ในกรณีความผิดที่ได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และพ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัติล้างมลทินฉบับนี้ใช้บังคับโดยให้ถือว่าผู้นั ้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ   
ดังนั้น กรณีจึงต้องถือว่าจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๕๖ ที่ศาลจะพิจารณารอการลงโทษให้แก่จำเลยได้ 
  ๕.๕ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๔๒/๒๕๔๐ ศาลล่างทั้งสองเพิ่มโทษจำเลยหนึ่งในสาม 
เพราะจำเลยเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก ๒ ปี ฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอมประกอบโรคศิลปะ
แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรมโดยมิได้อนุญาต ขายยาแผนปัจจุบันโดยมิได้รับอนุญาต เมื่อปรากฏว่าได้มี
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ ล้างมลทินให้แก่จำเลยซึ่งกระทำผิดก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๓๙ และจำเลยได้พ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ จึงเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้  
แม้จำเลยมิได้ฎีกาแต่เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
  ๕.๖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๓๙/๒๕๔๐ จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการหล่อโลหะ 
และหล่อพระพุทธรูปมานานถึง ๒๐ ปี น่าจะรู้ว่าพระของกลางเป็นรูปหล่อโลหะเก่าที่สร้างมาตั้งแต่  
สมัยรัชกาลที่ ๕ เนื้อโลหะเก่ามีลักษณะแตกต่างจากโลหะที่หล่อใหม่อย่างเห็นได้ชัด ข้ออ้างของจำเลยที่ ๑ 
ที่ว่า นำไปทาน้ำยาฝังดินเพื่อให้เกิดสนิมทำให้ดูเป็นของเก่าจึงฟังไม่ขึ้น ทั้งเมื่อพิเคราะห์ถึงพระของกลาง  
มีราคาถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยที ่ ๑ รับซื ้อไว้ในราคาเพียง ๑๕,๐๐๐ บาท และจำเลยที ่ ๑  
ไม่สามารถนำตัวผู้ขายมาเบิกความต่อศาลสนับสนุนข้อต่อสู้ของตนได้ พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ฟังได้ว่า
จำเลยที่ ๑ รับซื้อพระของกลางไว้โดยรู้ว ่าเป็นทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์  
จำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานรับของโจร โจทก์ขอให้คืนรถยนต์ของกลางแก่เจ้าของ มิได้ขอให้ศาลริบของ
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กลางดังกล่าว ศาลย่อมริบของกลางนั้นไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ 
วรรคแรก และสมควรคืนรถยนต์ของกลางแก่เจ้าของตามที่โจทก์ขอ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๔ ล้างมลทินให้แก่จำเลยที่ ๓ และท่ี ๔ ซึ่งต้องคำพิพากษาและพ้นโทษไปก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวใช้บังคับ จึงเพิ่มโทษจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ไม่ได้ แม้จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ มิได้ฎีกา แต่เป็นปัญหา
เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
  ๕.๗ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๔๓/๒๕๔๐ ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๔ บัญญัติไว้ว่า "ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อน  
หรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
หรือซึ่งได้พ้นโทษไปโดยผลแห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ถือว่าผู้นั้น 
ไม่เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ" หมายความว่า ผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลที่จะได้รับ 
การล้างมลทินและถือว่าไม่เคยถูกลงโทษในความผิดตามคำพิพากษานั้น นอกจากเป็นผู้ต้องโทษที่ได้
กระทำผิดก่อนหรือในวันที ่ ๙มิถุนายน ๒๕๓๙ แล้ว ยังต้องเป็นผู ้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ อันเป็นวันที ่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับหรือในกรณีที ่ผ ู ้น ั ้นรับโทษ 
ตามคำพิพากษาอยู่ และยังไม่พ้นโทษในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ก็ต้องได้รับอภัยโทษปล่อยตัวหรือพ้นโทษ
ออกมาตามพระราชกฤษฎ ีกาพระราชทานอภ ัยโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล ้วแต ่กรณี  การท ี ่จำเลย 
ต้องคำพิพากษาจำคุก ๑ ปี แต่ศาลได้รอการลงโทษไว้จำเลยจึงยังมิได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา  
กรณีของจำเลยจึงมิใช่ผู้ต้องโทษตามความหมายของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่ได้รับ
ผลตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ เช่นเดียวกัน 
  โจทก์ขอให้บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อน ซึ่งจำเลยไม่ได้ให้การรับว่ า 
จำเลยเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีก่อน เพียงแต่ให้การรับสารภาพในความผิดที่โจทก์ฟ้องเท่านั้น  
จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ต้องนำสืบในข้อนี้ เมื ่อโจทก์มิได้นำพยานหลักฐานมาสืบให้ปรากฏ  ก็ไม่อาจ 
นำโทษจำคุกในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้ได้ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย แม้จำเลยมิได้ฎีกาในปัญหานี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ 
  ๕.๘ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๘๗/๒๕๔๑ โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์กระทำความผิด
ก่อนวันที ่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ จำเลยมีคำสั ่งให้โจทก์ออกจากงานเมื ่อวันที ่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๙  
ก่อน พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ ต้องถือว่าโจทก์มิได้เคยถูกลงโทษ จำเลยจึง ต้องรับโจทก์
เข้าทำงานในตำแหน่งเดิม เงินเดือนเดิม พร้อมค่าจ้างนับแต่วันออกจากงานถึงวันรับกลับเข้าทำงาน  
และเงินโบนัสแก่โจทก์ พระราชบัญญัติดังกล่าวที่โจทก์อ้างเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ในเรื ่องที ่เกี ่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน โจทก์ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ได้ โจทก์เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และแม้โจทก์ได้กระทำความผิด
วินัยก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ จำเลยมีคำสั่งลงโทษทางวินัยลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๙ ให้ออกจาก
งานโดยให้มีผลตั ้งแต่ว ันที ่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส 
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ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  
ใช้บังคับซึ ่งต้องถือว่าโจทก์มิได้เคยถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๕ ก็ตาม แต่เนื ่องจากมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติว่าการล้างมลทินตามมาตรา ๕ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับการ 
ล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น การล้างมลทินให้โจทก์จึงเป็นเพียงให้ถือว่า
โจทก์มิได้เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่มีมลทิน ไม่เสียสิทธิหรือขาดคุณสมบัติภายภาคหน้าเท่านั ้นดังนี้  
โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยต้องรับ โจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 
ตำแหน่งเดิมหรือเรียกค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยได้ 
  ๕.๙ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๗๑๕๙/๒๕๔๑ ผู ้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล 
ที่จะได้รับการล้างมลทินและถือว่าไม่เคยถูกลงโทษในความผิดตามคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติ  
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ  
๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ นั้นนอกจากเป็นผู้ต้องโทษที่ได้กระทำผิดก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๓๙ แล้ว ยังต้องเป ็นผ ู ้พ ้นโทษไปแล้วก ่อนหรือในว ันที ่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๙ อันเป็นว ันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่ผู้นั้นได้รับโทษตามคำพิพากษาอยู่และยังไม่พ้นโทษ 
ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๙ ก็ต้องได้รับอภัยโทษปล่อยตัวหรือพ้นโทษออกมาตามพระราชกฤษฎีกา  
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วแต่กรณี การที่จำเลยต้องคำพิพากษาจำคุก ๖ เดือน แต่รอการลงโทษไว้  
จำเลยจึงยังมิได้ร ับโทษจำคุกตามคำพิพากษา กรณีของจำเลยจึงมิใช่ผู ้ต ้องโทษตามความหมาย  
ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำเลยย่อมไม่ได้รับผลตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน 
อภัยโทษเช่นเดียวกัน จำเลยฎีกาและศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยไว้แล้ว  
ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่ความผิดได้  และเมื่อศาลฎีกาเห็นสมควร 
ให้รอการลงโทษให้แก่จำเลยและกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติไว้ แต่เพื่อให้จำเลยเข็ดหลาบ
เห็นสมควรลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง และเมื ่อรอการลงโทษจำคุกในคดีนี ้ ย่อมไม่อาจนำโทษจำคุก  
ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้ได้ 
  ๕.๑๐ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๖/๒๕๔๒ อุทธรณ์ของจำเลยข้อที่ว่า จำเลยมิได้
กระทำความผิดตามฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพเพราะสงสารเพื่อนที่ไปด้วยและพนักงานสอบสวนให้
คำมั่นสัญญาว่าจำเลยจะไม่ถูกลงโทษจำคุกนั้น เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่ขัดกับคำให้การรับ
สารภาพของจำเลย ต้องถือว่ามิใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นต้องห้ามอุทธรณ์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว จึงชอบแล้ว  
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครอง  
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ ผู ้ต ้องโทษตามคำพิพากษา ของศาลที ่จะได้รับ 
การล้างมลทินและถือว่าไม่เคยถูกลงโทษในความผิดตามคำพิพากษานั้น นอกจากต้องเป็นผู้ต้องโทษ 
ที่ได้กระทำผิดก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ แล้ว ยังต้องเป็นผู้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๓๙ อันเป็นวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับด้วย เมื่อปรากฏว่าจำเลยถูกจำคุก 
ครบกำหนดโทษและถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ อันเป็นเวลาภายหลังพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีผลใช้บังคับ จำเลยจึงไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติดังกล่าว 



๖ 
 

๕.๑๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๓/๒๕๔๓  บทบัญญัติมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ล้างมลทินแก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่  
๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับหรือซึ่งได้พ้นโทษไป
โดยผลแห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณี
ความผิดนั ้น ๆ มีผลเพียงให้ถือว่าผู ้ต้องโทษไม่เคยถูกลงโทษจำคุกเท่านั ้น มิได้มีผลถึงกับให้ถือว่า  
ความประพฤติหรือการกระทำอันเป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษจำคุกถูกลบล้างไปด้วย ศาลจึงนำ
ข้อเท็จจริงที ่ว ่าจำเลยที ่ ๑ เคยกระทำความผิดมาก่อนในคดีความผิดเกี ่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
ตามที ่ปรากฏในรายงานการสืบเสาะและพินิจ มาประกอบการใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษจำคุก  
ให้แก่จำเลยที่ ๑ ได ้

๕.๑๒ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๓๐/๒๕๔๔ การที่จำเลยกระทำผิดอาญาคดีนี้ขึ้นอีก
ในระหว่างได้รับการพักการลงโทษเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขแห่งการพักการลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ฯ กฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๙๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ มาตรา ๕๘  
และพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ มาตรา ๖ จำเลยจึงมิใช่ผู ้ซึ ่งพ้นโทษไปแล้ว ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิรริาช
สมบัติ ครบ ๕๐ ปีฯ ใช้บังคับ จำเลยจึงไม่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิร ิราชสมบัติครบ ๕๐ ปีฯ มาตรา ๔  
ศาลชั้นต้น ย่อมมีอำนาจเพิ่มโทษจำเลยได้ พฤติการณ์ที่จำเลยที่ ๑ กับพวก มีการติดต่อประสานงานกัน
อย่างใกล้ชิด กรรมวิธีในการผลิตมีหลายขั้นตอนตั้งแต่จัดหาสถานที่จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี 
และแรงงาน ผู ้เข้าร่วมในขั ้นตอนใดตอนหนึ ่งย่อมถือว่าเป็นตัวการร่วม จำเลยที ่ ๑ เป็นผู ้จ ัดหา 
เครื่องอัดเม็ดและสารเคมี โดยค้นพบผงเมทแอมเฟตามีน หัวเชื้อ อุปกรณ์การผลิตได้ที่บ้านของจำเลยที่ ๑ 
การกระทำของจำเลยที่ ๑ กับพวกถือว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ จึงเป็นตัวการร่วมกันผลิต 
  ๕.๑๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๙๐/๒๕๔๖ แม้จำเลยที่ ๑ จะให้การรับสารภาพว่า
กระทำความผิดตามฟ้อง และศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที ่ ๑ รวมทั ้งเพิ ่มโทษจำเลยที ่ ๑  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ จนคดีถึงที่สุดแล้วก็ตาม หากต่อมาจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอ 
ให ้ศาลช ั ้นต ้นแก้ไขคำพิพากษาที ่ เพ ิ ่มโทษจำเลยที ่  ๑ เน ื ่องจากจำเลยที ่  ๑ ได ้ร ับประโยชน์  
จากพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครอง  
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และถือว่าจำเลยที่ ๑ ไม่เคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อนตามมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็จะเพ่ิมโทษจำเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ไม่ได ้
  ๕.๑๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๕๘/๒๕๔๘ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
และบวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๘๙/๒๕๔๑ ของศาลชั้นต้น รวมเป็น
จำคุก ๓ ปี ๖ เดือน ในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่  
๔๕๑/๒๕๔๓ ของศาลชั ้นต้น เมื ่อวันที ่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ คดีถึงที ่ส ุดแล้ว ซึ ่งในคดีดังกล่าว 
จำเลยกระทำความผิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ อันเป็นวันภายหลังวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ 
จำเลยจึงไม่ได้รับประโยชน์จาก พระราชบัญญัติ ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 



๗ 
 

มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีฯ จำเลยจึงเป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๕๖ ที่รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยได้ 
  ๕.๑๕ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๘๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ ก่อนคดีนี้ 
จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ๒๐ ปี ในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืน 
โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะ เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที ่ ๔๘๘๑/๒๕๓๖ ของศาลชั ้นต้น  
ปัจจุบันจำเลยอยู่ในระหว่างการพักการลงโทษและจะพ้นโทษและพ้นจากการพักการลงโทษในวันที่   
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันภายหลังวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่พระราชบัญญตัิ
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมีผลบังคับใช้กับจำเลยได้ จำเลยจึงไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติ ดังกล่าว  
จำเลยยังคงเป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖  
ที่ศาลฎีกาจะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยได้ 
  ๕.๑๖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๒/๒๕๕๐ แม้จะปรากฏตามรายงานการสืบเสาะ 
และพินิจจำเลยว่า เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก ๖ ปี 
ก็ตาม แต่จากการตรวจสอบของพนักงานคุมประพฤติได้รายงานให้ทราบว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เคยรับตัวจำเลยไว้คุมขังในความผิดฐานปล้นทรัพย์ ซึ่งศาลอาญาพิพากษาให้ลงโทษจำคุก ๖ ปี นับตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ เป็นต้นไป คดีถึงที่สุดและจำเลยได้รับการปล่อยตัวไปเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๓๖ เนื่องจากได้รับพระราชทานอภัยโทษตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ จำเลยจึงเป็น
ผู้กระทำความผิดก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชทรงครองสิร ิราชสมบัติ  
ครบ ๕๐ ปีฯ ใช้บังคับ จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติให้
ถือว่าจำเลยมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดที ่ได้กระทำไปแล้วก่อนหรือในวันที ่ พระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินฉบับนี้ใช้บังคับ ดังนั้นต้องถือว่าจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ต้องด้วยหลักเกณฑ์  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ที่ศาลจะพิจารณารอการลงโทษให้แก่จำเลยได้ 
  ๕.๑๗ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่  ๓๙๘๑/๒๕๕๐  แม้จำเลยจะได ้ร ับประโยชน์  
ตาม พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครอง  
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีฯ ซึ่งให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆ ก็มีผลเพียงให้ถือว่า  
ผู้ต้องโทษไม่เคยถูกลงโทษจำคุกเท่านั้น มิได้มีผลถึงกับให้ถือว่าความประพฤติหรือการกระทำอันเป็นเหตุ
ให้บุคคลนั้นถูกลงโทษจำคุกถูกลบล้างไปด้วย ศาลล่างทั้งสองจึงนำข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยเคยกระทำ
ความผิดมาก่อนตามที่ปรากฏในรายงานการสืบเสาะและพินิจมาประกอบการใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษ
จำคุกให้แก่จำเลยได ้
 
๖. คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองสูงสุด 
  ไม่มี 
 
 



๘ 
 

๗. คำวินิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
  ไม่มี 
 
๘. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๘.๑ บ ันท ึก เร ื ่อง หาร ือเก ี ่ยวก ับพระราชบัญญัต ิล ้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กรณีคำสั ่งลงโทษกำหนดให้ตัดเงินเดือนภายหลังวันที ่พระราชบัญญัติล ้างมลทินฯ ใช้บังคับ  
(เรื่องเสร็จที่ ๒๘๒/๒๕๔๐) 

พระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ล้างมลทินให้แก่ผู ้ต้องโทษซึ่งได้พ้นโทษ 
ไปแล้ว และผู้ถูกลงโทษทางวินัยซึ่งได้รับการลงโทษไปแล้ว ซึ่งการจะได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕  
จะต้องเป็นกรณีท่ี (๑) กระทำความผิดก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และ (๒) ได้รับโทษหรือทัณฑ์
บนทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๙ (วันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ)   
ผู้ที่จะได้รับการล้างมลทินจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งสองประการ 

ซึ่งกรณีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อหารือกระทำความผิดก่อนวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๓๙  และมีการออกคำสั่งตัดเงินเดือนในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๙ อันเป็นวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ  โดยคำสั ่งดังกล่าวได้กำหนดให้ลงโทษตัดเงินเดือนตั ้งแต่  
เดือนตุลาคม ๒๕๓๙  เป็นต้นไป  ดังนั้น แม้การออกคำสั่งจะสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ  
แต่เมื่อคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ลงโทษตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๙ จึงต้องถือว่า ณ วันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๓๙  ผู้ถูกลงโทษทางวินัยนั้นยังไม่ได้รับโทษตัดเงินเดือนแต่อย่างใด กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อหารือจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
การล้างมลทิน 

๘.๒ บันทึก เร ื ่อง การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และการออกจากตำแหน่งกำนันและผู ้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติล ักษณะปกครองท้องที่   
พระพุทธศักราช (เรื่องเสร็จที่ ๖๕๗/๒๕๔๑) 

เมื่อมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บัญญัติให้ล้างมลทินแก่บรรดา 
ผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้พ้นโทษ  
ไปแล้ว โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆ ดังนั้น การที่นาย จ. ได้ถูกศาลพิพากษา
ลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการพนันก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และพ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ จึงได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติดังกล่าว และต้องถือว่า  
ไม่เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จึงไม่อาจนำมาอ้างเป็นเหตุสั่งให้ออก  
จากตำแหน่งกำนันและผู ้ใหญ่บ้านด้วยเหตุว่านาย จ. เคยเป็นผู ้ต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิด  
ตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ได้ 

 



๙ 
 

อย่างไรก็ตาม การล้างมลทินดังกล่าวมีผลเฉพาะมลทินตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น 
ไม่รวมถึงพฤติกรรมการกระทำของบุคคลผู ้กระทำความผิ ด ผู ้กระทำเคยกระทำพฤติกรรมใดไว้   
พฤติกรรมนั้นย่อมยังคงมีอยู่โดยมิได้ถูกลบล้างไปด้วย  ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์อาจใช้เป็นเหตุ
เพื่อสั่งให้ออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อไปได้ เช่น เนื่องจากเป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม  
ตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เป็นต้น 

๘.๓ บันทึก เรื่อง การเห็นชอบให้ยกโทษข้าราชการครูและการยกเลิกคำสั่งลงโทษ
ทางวินัยภายหลังที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระราชบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๕/๒๕๔๒) 

ประเด็นที่ ๑  สำนักงาน ก.ค. ดำเนินการตามข้ันตอนทางวินัยแก่ข้าราชการครู และมีมติ
เห็นควรยกโทษก่อนพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ แล้วรายงานนายกรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณา โดยนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วสั ่งให้สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
ดำเนินการยกโทษแก่ข้าราชการครูภายหลังพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ ซึ่ง
ข้าราชการครูได้รับการล้างมลทินไปแล้ว  ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำแหน่งเหนือผู้สั่งลงโทษ ฯลฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี ฯลฯ จึงไม่มีอำนาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกลงโทษทางวินัยที่ได้รับการล้าง
มลทินแล้วอีกต่อไป 

ประเด็นที ่ ๒  การที ่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
ข้าราชการครูเพราะกระทำผิดวินัยกรณีประพฤติชั่วโดยกระทำความผิดอาญา ในขณะที่คดียั งไม่ถึงที่สุด
เพราะอยู่ระหว่างอุทธรณ์และฎีกา คำสั่งลงโทษดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ และเมื่อศาลฎีกาพิพากษา
ว่าข้าราชการผู้นั ้นมิได้กระทำความผิดอาญา จึงไม่ได้กระทำความผิดวินัยที่จะถูกลงโทษทางวินัยได้   
คำสั่งลงโทษของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดซึ่งสั่งไปโดยผิดพลาดและไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น 
จึงใช้บังคับไม่ได้ ผู ้สั ่งลงโทษย่อมจะยกเลิกคำสั ่งลงโทษโดยไม่จำต้องให้ผู ้บังคับบัญชาหรือองค์กร  
เหนือขึ้นไปพิจารณาสั่งการหรืออนุมัติ ไม่ใช่กรณีเปลี่ยนแปลงการลงโทษที่สั่งไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เมื่อคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้ถูกยกเลิกไปแล้วก่อน
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีผลใช้บังคับ ข้าราชการผู ้นั ้นจึงไม่ใช่ผู ้ถ ูกลงโทษทางวินัย กรณีนี้  
จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทิน 

๘.๔ บันทึก เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้ างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  
พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จที่ ๒๗/๒๕๔๓) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณี
ของร้อยตำรวจเอก ป. โดยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นว่ าการกระทำของร้อยตำรวจเอก ป.  
เป็นการกระทำผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจึงสั่งการเห็นชอบตามผลการสอบสวน  
โดยให้ระงับข้อกล่าวหาการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถือว่าเป็นการยุติเรื่องสำหรับข้อกล่าวหากระทำ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเข้ากรณีที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๖ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
ยังมีความเห็นชอบให้ลงโทษกักขังตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจฯ โดยพฤติการณ์ที่ผู้ถูกกล่าวหา
ทำให้ผู ้ต้องหาหลบหนีและทำสำนวนล่าช้าซึ ่งเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง การลงโทษ  



๑๐ 
 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจฯ นั้น เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาฝ่ายตำรวจที่จะพิจารณาสั่งการ 
จึงต้องส่งเรื ่องให้ผู ้บังคับบัญชาฝ่ายตำรวจพิจารณาสั่งการต่อไป และเมื่อผู้มีอำนาจลงโทษทางวินัย  
ยังไม่มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องดังกล่าวก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ การดำเนินกา ร 
ทางวินัยในส่วนนี ้จึงยังไม่ยุติ และไม่เข้าเกณฑ์ที ่จะได้รับผลตามมาตรา ๖ ผู ้ถูกกล่าวหาจึงยังต้อง  
ถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป 

๘.๕ บันทึก เรื ่อง การขอทบทวนปัญหาคุณสมบัติของกรรมการดำเนินการสหกรณ์  
และขอหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ความชอบด้วยกฎหมาย 
ของคำสั่งนายทะเบียน รวมทั้งการถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๖๙/
๒๕๔๔) 

ประเด็นที่ ๑  การขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นเรื่องใหม่ที่ใช้
บังคับเฉพาะบุคคล เพราะกฎหมายมีเจตนารมณ์ห้ามมิให้บุคคลซึ่งถูกถอดถอนจากตำแหน่งเข้ามาดำรง
ตำแหน่งในสหกรณ์อีกต่อไป ไม่ว่าการเคยมีประวัติดังกล่าวจะมีมาก่อนหรือในขณะที่กฎหมายมีผลใช้
บังคับเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์และป้องกันมิให้สหกรณ์ต้องได้รับความเสียหายจากการประพฤติมิชอบ
ของกรรมการดังกล่าว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่  
ของตนจนทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก และนายทะเบียนได้มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามกฎหมาย ในส่วนของคำสั่งนายทะเบียนที่สั่งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ นั้นถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ไม่มีผลเป็นการลงโทษทางวินัยได้เนื่องจากเป็นการสั่ง
เกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตามกฎหมายด้วย มิใช่การสั่งลงโทษทางวินัย ประกอบกับชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรฯ นั ้นมิได้ม ีฐานะเป็นส่วนราชการ สมาชิกของสหกรณ์จ ึงไม่ใช่เจ ้าหน้าที ่รัฐ  
ที่จะถูกลงโทษทางวินัย ดังนั้นจึงไม่ได้รับการล้างมลทินกฎหมาย 

ประเด็นที่ ๒  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในกรณีของนาย ส จะมีผลผูกพัน
นาย ฉ กับพวก หรือไม่ นั้น เรื่องนี้ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ ได้วางระเบียบ  
ในเรื่องการตีความและการให้ความเห็นในทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ว่า กรณีที่กระทรวง 
ทบวง กรมใดได ้ส ่งป ัญหาในทางกฎหมายไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น  
เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้ว โดยปกติให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียน
สหกรณ์ซึ ่งมีอำนาจหน้าที ่กำกับดูแลสหกรณ์ จึงต้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ของ  
นายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งผลการพิจารณาในกรณีดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่ขอหารือและได้ส่งสำเนา
ให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์ย่อมมีอำนาจนำหลักเกณฑ์ตามที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวินิจฉัยไว้ไปใช้บังคับกับกรณีอ่ืนได้ 

๘.๖ บันทึก เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการล้างมลทินกรณี ร้อยตำรวจเอก ป. 
เพิ่มเติม (เรื่องเสร็จที่ ๔๗๑/๒๕๔๔) 

การที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจใช้เรื่องที่กล่าวหาไว้ในคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวน
ทางวินัยเป็นแนวทางในการพิจารณาว่า ข้อเท็จจริงใดเป็นพฤติการณ์เดียวกันกับพฤติการณ์ที่บุคคลผู้นั้น



๑๑ 
 

เคยถูกลงทัณฑ์ไปแล้วหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่า คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะตั้งข้อกล่าวหาว่าอย่างไร
ในเรื่องที่กล่าวไว้นั้น เป็นวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส  
ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  
โดยในพฤติการณ์เดียวกันหากมีพฤติการณ์หรือการกระทำส่วนใดส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการสอบสวน 
ได้หยิบยกขึ้นพิจารณาแล้ว แต่ผู ้บังคับบัญชาที่มีอำนาจยังไม่ได้สั ่งลงทัณฑ์หรือยุติเรื ่อง พฤติการณ์  
ส่วนดังกล่าวย่อมถูกนำมาดำเนินการทางวินัยต่อไปได้ 

 
๙. การตีความกฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ 
  ไม่มี 
 
๑๐. เอกสารอ่ืน 
  ไม่มี 
 
หมายเหตุ - คำอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะ 
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ  
และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ 


